
आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति त्तववरण बझुाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सचूना । 
 

 

     भ्रष्टाचार त्तनवारण ऐन¸२०५९ को दफा ५० को उपदफा (१)¸ अत्तततयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग 

ऐन¸२०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) र नेपाल त्तवद्युत प्रात्तधकरण  कर्मचारी सेवा शतम त्तवत्तनयर्ावली, २०७५ 

को त्तवत्तनयर् १४१ बर्ोत्तजर् प्रत्येक कर्मचारीले आ.व. सर्ाप्त भएको त्तर्तले ६० ददनत्तभत्र आफ्नो सम्पत्ति त्तववरण 

बुझाउनु पने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति त्तववरण त्तनधामररत ढाुँचाको फारार्र्ा भरी 

प्रत्येक कर्मचारीले अलग अलग खार्र्ा बन्द गरी दहेाय बर्ोत्तजर्को त्तववरणहरु खार् बात्तहर उल्लेख गरी सम्वत्तन्धत 

कायामलय र्ाफम त वा त्तसधै २०७६ साल साउन १ गते दते्तख भदौ २८ गते त्तभत्र त्तवभागीय कारवाही शाखार्ा दताम 

गराउन हन यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

आ.व. २०७५/०७६ को सम्पत्ति त्तववरण 

कर्मचारीको संकेत नम्वरः- सेवाः- 

नार् थरः- सर्ूहः- 

पदः- कायमरत बजेट केन्र कायामलयः- 

तहः- र्ोवाइल नम्वरः- 

 

१. सम्पिी त्तववरण पेश गनुम पने अत्तन्तर् सर्यर्ा आएर धेरै कर्मचारीहरुबाट एकै पटक त्तववरण पेश गदाम 

प्रात्तवत्तधक करिनाइ आएको खण्डर्ा दताम गनम सर्स्या पनम सके्न हुँदा २०७६ भार २८ गते भन्दा अगाबै 

सम्पिी त्तववरण यस त्तवभागीय कारवाही शाखार्ा दताम गने/गराउने व्यवस्थाको लात्तग सम्वत्तन्धत सबैर्ा 

अनुरोध गररन्छ । 

२. हलाक/कुररयर वा अन्य कुनै त्तनकायर्ा जुनसुकै त्तर्त्ततर्ा दताम भएता पत्तन त्तवभागीय कारवाही शाखार्ा 

म्यादत्तभत्र प्राप्त भएको सम्पत्ति त्तववरण र्ात्र दताम गरी अत्तभलेख रात्तखनेछ ।म्यादपत्तछ प्राप्त भएको त्तववरणलाई 

प्राप्त नभए सरह र्ात्तनने छ । 

३. सम्पती त्तववरण दताम गने अत्तन्तर् ददन २०७६ भार २८ गते शत्तनवार परेको हुँदा सो ददनर्ा सर्ेत त्तवहान 

१०:०० बजे दते्तख अपरान्ह ३:०० बजेसम्र् त्तवभागीय कारवाही शाखा सम्पती त्तववरण दताम गने प्रयोजनको 

लात्तग खुला रहने छ । म्याद पत्तछ अथामत २०७६ भार २८ गते पश्चात प्राप्त हने सम्पती त्तववरण दताम गररन े

छैन । 

४. सम्पती त्तववरणको फारार् नेपाल त्तवद्युत प्रात्तधकरणको वेभसाइट nea.org.np/form वाट सर्ते प्राप्त गनम सदकन े

छ । 

रष्टव्यः 

     सम्पत्ति त्तववरण पेश वा दताम गराउने दात्तयत्व सम्वत्तन्धत कर्मचारीको भएकोले खार् बात्तहर त्तववरण नभरेको वा 

गलत त्तववरण भरेको वा म्याद गुज्रेको कारण सम्पत्ति त्तववरण दताम हन नसकेर्ा त्यसबाट हने जररवाना लगायतका 

त्तवषयर्ा सम्वत्तन्धत कर्मचारी नै त्तजम्र्ेवार हनेछ । 
 

                                                    नेपाल त्तवद्युत प्रात्तधकरण 

                                                     त्तवभागीय कारवाही शाखा 

                                                       दरवारर्ागम कािर्ाण्डौ । 

 


